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Vlinderkoopjes

B. Posthumus

Voordelige vlinderboeken

Robert Goodden. The Wonderful World

of Butterflies and Moths
,

uitgeverij

Hamlyn, London-New York-Sydney-

Toronto. Prijs S 11,90.

Fritz Rauschenbach, Ceflügelte Edel-

steine (Schmetterlinge - Meisterwerke

der Natur), uitgeverij Herder, Frei-

burg-Basel-Wien. Prijs f 6,95.

Maria Sibylla Merian, Die schönsten

Tafeln aus dem grosen Buch der

Schmetterlinge und Pflanzen, uitgeverij
Droemer Knaur. Prijs I 2,95.

Het mooiste boek vond ik op de afde-

ling nieuw antiquariaat:
Dr. V.J. Stanek, Vlinders in woord

en beeld, Nederlandse vertaling Hans

Nieuwendijk, wetenschappelijk mede-

werker van Artis.

Dit boek bevat meer dan 490 foto's en

tekeningen, waarvan 210 in kleur. Er

staan duidelijke afbeeldingen van alle

ontwikkelingsstadia in waardoor het

boek zeer geschikt is om mee te deter-

mineren. Veel aandacht wordt geschon-
ken aan levenswijze en verspreidings-

gebied van vlinders uit alle wereld-

delen. De West-Europese vlinders zijn

ruim vertegenwoordigd. Het boek is nu

te koop voor slechts ƒ 16,90.

Ik wens iedereen veel leesplezier toe,

vooral tijdens de lange vlinderloze win-

termaanden.

Belangrijke catalogi

Voor elke vlinderliefhebber is het bezit

van gespecialiseerde vakliteratuur on-

ontbeerlijk. Nieuwe vlinderliteratuur is

vaak maar in beperkte mate voorhanden,

vandaar dat men aangewezen is op anti-

guariaten.

Bij de volgende antiguariaten is een

gratis catalogus aan te vragen:

E.J. Brill, Postbus 9000, 2300 PA

Leiden, tel: 071-196646.

Catalogus Biologie nummer 531. Deze

catalogus bevat een apart hoofdstuk

over entomologie met in totaal 165 titels,
waaronder zeer waardevolle en histo-

rische vlinderwerken.

A. Kok 8 Zn. Oude Hoogstraat 14-18,

1012 CE Amsterdam, tel: 020-231191.

Catalogus Biologie nummer 387. Ook

deze catalogus bevat een hoofdstuk

over entomologie met 233 titels, waar-

onder vele vlinderboeken.

Mocht ik in de toekomst meerdere cata-

logi vinden die het vermelden waard

zijn, dan zal ik u daar via "Vlinders"

van in kennis stellen.

Als free-lance natuurfotograaf en vlin-

derliefhebber, lees je natuurlijk graag

over datgene waarnaar je belangstelling

uitgaat. Nieuwe boeken - en vooral de

specialistische werken - zijn bepaald
niet goedkoop, vandaar dat ze mij dan

ook regelmatig in diverse antiquariaten
kunnen aantreffen. Bij een van mijn
bezoeken aan boekhandel de Slegte in

Arnhem, trof ik de volgende boekwer-

ken aan. Wellicht dat die ook voor an-

dere donateurleden van de Vlinder-

stichting van belang zijn.

J. Moucha, Dagvlinders, uitgeverij

Omega Boek Producties, Amsterdam.

Prijs ƒ 8,95.


